WELZIJN
Sociale Dienst
Smartbudget
Met NH-Smartbudget kunnen de maatschappelijk werkers op een efficiënte
en gestructureerde manier de betalingen van de dossiers financiële steun (zoals betaling huishuur, schuldaflossing, vaste kosten …) uitvoeren en beheren,
los van de toepassing NH-Sociale Dienst. NH-Smartbudget begeleidt hen met
workflows en automatismen zodat de administratieve opvolging van deze dossiers geen bijkomende werklast inhoudt.
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Werkwijze
In de toepassing NH Sociale dienst geeft u via het voorstellenscherm financiële steun en/of terugvorderingen in voor uw cliënten (1). Na aanmaak van een Smartdossier zal dit in de nieuwe toepassing automatisch leiden tot de creatie van een inkomstenlijn voor de cliënt en voor de eventuele
partner met betaalregel “Smartbudget” (2). Eén inkomstenlijn omvat alle mogelijke financiële steun
(leefloon, financiële tussenkomst, terugvorderingen …) die de cliënt ontvangt en kan dus meerdere
beslissingen sociale dienst bevatten. Dit resulteert in één inkomstenplan per persoon ongeacht het
aantal beslissingen in NH-Sociale Dienst (3).
NH-Smartbudget creëert automatisch een leefgeldlijn voor de cliënt en voor de eventuele partner
met betaalregel “Betaling Sociale Dienst” (4). Eén Leefgeldlijn omvat de betalingen die bijvoorbeeld
aan kas of rechtstreeks op de bankrekening cliënt betaald werden vanuit de sociale dienst (5).
De uitbetaling van het leefgeld aan de cliënt kan gebeuren op repetitieve wijze (vast bedrag op vaste
tijdstippen) of volgens de nieuwe betaalregel “Saldo einde maand” (6) waarbij elke maand een betaallijst saldo einde maand wordt opgemaakt (7) die het restbedrag, na eventuele aftrek van kosten
en schulden, automatisch aan de cliënt stort. Het saldo van de budgetrekening/Systeem I rekening
komt met dit systeem steeds op 0.
Daarnaast kunt u summiere kosten (8) en/of schulden (9) (huidige uitsplitsingen) plannen, betalen of
schrappen en beschikt u steeds over een overzichtelijke weergave van inkomsten en uitgaven met
een snelle rekenmachine.
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Sociale Dienst Smartbudget

Volg de evolutie van de
verwachte inkomsten.

Zie meteen het betaalplan met summiere kosten en schulden.

Voordelen:
Een volledige dossierkennis: Bouw een dossier naar keuze summier of uitgebreid op.
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Efficiënter beheer:
Beheer door de maatschappelijk assistent die dichter bij de cliënt staat en waardoor te nemen
acties aan de bron gebeuren.
Beter beheer van het steungeld en de uitsplitsingen.
Onderscheid tussen en overzicht van de betalingen van kosten en schulden.
Vereenvoudigde administratie door opsplitsing van de steunverlening in administratie versus
beheer:
Sociale Dienst: registratie en doorstorting op budgetrekening/Systeem I rekening
Smartbudget: verdeling aan derden en cliënt

Een greep uit beschikbare functionaliteiten:
Vlot inkomsten en uitgaven inventariseren
Bankuittreksels van de budgetrekening/Systeem I rekening ophalen en koppelen aan het
betaalplan
Overzichtelijke maand- en jaaroverzichten opmaken
Overzichtslijst van uw smartbudgetdossiers opmaken met aandachtspunten per dossier
Gegevens van uw smartbudgetdossiers gebruiken in modelbrieven, attesten …
Klantcontacten en todo-lijsten bijhouden
De toepassing NH-Smartbudget kan gebruikt worden in combinatie met, of volledig
los van, de toepassing NH-Budget. Contacteer ons voor meer informatie of voor een
demonstratie.
Cevi en Logins bieden sinds 1971 producten en diensten op het vlak van ICT aan lokale besturen zoals
provincies, steden, gemeenten en OCMW’s en aanverwante besturen zoals politie, brandweer en interlokale
samenwerkingsverbanden. Meer dan 400 lokale overheden doen al meer dan 40 jaar een beroep op onze
diensten en oplossingen in het domein van belastingen, burgerzaken, financiën, lonen, personeelsbeheer,
secretariaat, vergunningen, welzijn en zorg ...
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